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Tynset kommune - reguleringsplan for Ya bru, rv. 3 - varsel om oppstart
Vi viser til oversending i brev 24.03.2020 og beklager samtidig et par dagers forsinket innspill i
forhold til oppsatt frist.
Bakgrunn for saka, plansituasjon og konsekvensutredning
Reguleringsplanen skal legge til rette for å bygge ny Ya bru på rv. 3 i Tynset kommune. I tillegg legges
det opp til nødvendig opparbeiding av tilstøtende veg og etter det vi oppfatter muligens en
midlertidig omkjøringsveg. Dagens bru har et spenn på grovt regna 50 m.
Det er ikke gitt noen beskrivelse av eksisterende plansituasjon og heller ikke en vurdering av om
tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, jf. gjeldende KU-forskrift.
Fylkesmannens innspill
Generelt og planfaglig
Vi mener det er en klar mangel i oppstartvarslet at plansituasjon og KU-plikt ikke er vurdert etter
gjeldende forskrift. Vi registrerer i InnlandsGIS at det ligger en eldre reguleringsplan her.
Fylkesmannen ber om at Statens vegvesen vurderer KU-plikten sammen med kommunen, som er
ansvarlig myndighet etter forskriften, og oppdaterer oppstartvarslet.
Vi registrerer videre at det er ett alternativ å bygge midlertidig omkjøringsveg. Vi minner om at et
slikt tiltak med stor sannsynlighet vil kunne være et reguleringspliktig tiltak, jf. pbl § 12-1 og kan
utløse krav om konsekvensutredning på sjølstendig grunnlag.
Barn og unge
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og
forventer at disse legges til grunn i planarbeidet. Her stilles blant annet krav om at planprosesser
skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike
grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Planforslaget bør legge til rette for å sikre
forholdene for gående og syklende gjennom området og forbindelse til nærmeste skole,
fritidsaktiviteter og sentrumsfunksjoner.

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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2604 Lillehammer
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Org.nr. 974 761 645
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Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunalog moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med
veileder Samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging
Landbruk
Fylkesmannen registrerer at det er fulldyrka jord innenfor planområdet. Vi forutsetter at beslag av
dyrka mark unngås eller begrenses til et minimum, i tråd med nasjonale føringer på området. Videre
forutsetter vi at nødvendige riggområder ikke legges til dyrka mark og at evt. nødvendige
anleggsbelter her begrenses i areal og tilbakeføres med tilsvarende eller bedre kvalitet enn før bruk.
I planbeskrivelsen må det utarbeides et arealregnskap som viser evt. avgang av jordbruks- og
skogbruksarealer fordelt på ulike markslag og bonitetsklasser. Kommunen må opplyse om
omdisponering av dyrka (og dyrkbart?) areal i sin KOSTRA-rapportering.
Vassdrag
Fylkesmannen forutsetter at tiltaket ikke medfører inngrep i vassdraget. Dersom dette likevel er
nødvendig må slike inngrep begrenses så mye som det er mulig. Vi antar at elva er fiskeførende på
strekningen som inngår i planområdet og forutsetter at anleggstiltak og varige konstruksjoner ikke
hindrer fiskens frie gang eller forringelse av gyte- og oppvekstområder. Det bør gis bestemmelse om
at arbeid som kan gi tilslamming av elva utføres i tidsrommet 15. juni – 15. september. Mulige
konsekvenser for naturmiljø ved ev. inngrep i vannstreng og kantvegetasjon må synliggjøres i
planforslaget.
Støy
Fylkesmannen ser av støydata i InnlandsGIS at flere boliger innenfor og rett ved planområdet ligger i
gul, delvis rød støysone. Vi forutsetter at støysituasjonen vurderes som en del av planlagt tiltak.
Videre minner vi om bestemmelsene om anleggsstøy i kap. 4 i støyretningslinje T-1442/2016 og
fastsatte grenseverdier her.
Naturmangfold
Det ligger gamle registreringer av høyt rødlista plantearter i InnlandsGIS rett ved planområdet.
Vi antar at geografisk nøyaktighet her er liten og at disse også kan ha gått ut. Planarbeidet må likevel
omfatte en vurdering av bl.a. dette etter saksbehandlingsreglene i §§ 8 – 12 i naturmangfaldloven.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Terje Abrahamsen
seniorrådgiver
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Kulturvernfaglig uttalelse -varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid for Ya bru - 3427 Tynset kommune
Automatisk fredete kulturminner – varsel om arkeologisk registrering:
Vurdert ut fra fylkeskommunens arkivopplysninger, samt de kulturhistoriske og topografiske
forhold, er det potensiale for å finne automatisk fredete kulturminner i form av gravminner og
bosetningsspor under dyrka mark innenfor planområdet.
I Askeladden er det markert med unøyaktig stedfesting et fjernet gravfelt ved Taksgården
gnr/bnr 164/1. Opplysningene stammer fra 1920-tallet da arkeolog Jan Petersen foretok flere
undersøkelser på Kvikne. Gravfeltet har Askeladden ID 70722 og uavklart vernestatus.
Beskrivelse fra Askeladden: «Unøyaktig stedfesting - Litteraturen oppgir under Taksgaard:
Her hadde der været 4-5 hauger som blev borttat av eierens far; der blev fundet nogen spyd
og andet raskeri som Rambech paa Vollan i sin tid hadde faat. C22690 Stenøks med
skafthull fundet under gravning til telegrafstolpe for 5-6 aar siden paa Taksgaard av
gaardbruker Per Hagen. Blev for et par aar siden kjøpt av Glomdalsmuseet for kr 10. Dette
museum blev tilskrevet fra Universitetets Oldsaksamling i juli, og september fik vi øksen
tilsendt».
På bakgrunn av ovennevnte anses det som nødvendig å foreta arkeologisk registrering av
planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9. Ifølge § 9
plikter den ansvarlige leder eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private eller
offentlige tiltak etter lovens § 8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner på en måte nevnt i lovens § 3, første ledd.
Denne type arkeologisk registrering kan bare utføres på bar og telefri mark. Etter lov om
kulturminner § 9, 2. ledd har kulturminnemyndighetene frist på 3 måneder til å avgi uttalelse.
Finner vedkommende myndighet at tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en
måte som er nevnt i § 3 første ledd, har den rett til å kreve en frist på ytterligere 1 måned.
Fristen kan forlenges av departementet (delegert Riksantikvaren).
-Arkeologisk registreringsmetode:
Planområdet omfatter dyrka mark samt noe skogsmark utover eksisterende veg og bru. Det
er aktuelt å undersøke både dyrka mark og skogsmark. I dyrka mark vil det bli benyttet
maskinell sjakting som metode for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminneloven.
Det vil bli gravd søkesjakter for å kunne avdekke evt. førreformatoriske kulturspor under
Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

pløyelaget. Ved denne type undersøkelser er det nødvendig å benytte en gravemaskin på
13-20 tonn (maksimalt). Det er også viktig at det kun benyttes skuff med flatt skjær.
Tiltakshaver må bære kostnadene til gravemaskin. Vi ber tiltakshaver om å stille med
gravemaskin med erfaren fører til disposisjon. Det vil videre være nødvendig at tiltakshaver
ordner med kabelpåvisning i dyrka mark i forkant av maskinell sjakting, samt skaffer
arbeidsbrakke og toalettbrakke.
Funn dokumenteres ved oppmåling, beskrivelse og foto, og legges inn i nasjonal
kulturminnebase, Askeladden. Det er også bli aktuelt med C14-datering av påviste
kulturminner/strukturer. Endelig uttalelse vil bli skrevet raskest mulig etter at registreringen er
gjennomført.
-Budsjettmessige forhold:
I henhold til lov om kulturminner § 10 skal tiltakshaver selv dekke de utgifter
kulturminnemyndighetene har i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsesplikten
etter § 9. Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet har utarbeidet nye retningslinjer og
budsjettmal for betaling av arkeologiske tjenester i hht. kulturminneloven § 9, jf. § 10,
gjeldende fra 01.01.2016. Fylkeskommunens budsjettoverslag for registreringen er
utarbeidet i tråd med dette
Budsjettet beregnes til inntil kr. 339 662,- (se vedlegg). I budsjettet inngår 150 timer
feltarbeid, 5 timer forarbeid, 100 timer etterarbeid, 37,5 timer til metallsøk, utgifter til
leiebil/drivstoff/ kjøregodtgjørelse samt kost og losji. Det er også satt opp utgifter til 4 C14dateringer. Det understrekes at dette er et maksimumsoverslag som tar høyde for at det kan
være mange kulturminner i området som må dokumenteres. Dersom det er mindre forekomst
av kulturminner enn antatt, eller ingen funn, vil registreringen og etterarbeidet ta kortere tid
og endelig kostnad vil dermed reduseres. Evt. arbeid utover vedtatt budsjett, skal varsles og
godkjennes skriftlig av tiltakshaver før arbeidet fortsetter. I den endelige uttalelsen, etter at
befaringen har funnet sted, vil antall timer og den endelige prisen for befaringen angis.
Vi gjør oppmerksom på at utgifter til gravemaskin og -fører, kabelpåvisning, arbeids- og
toalettbrakke ikke er inkludert i budsjettet. Hvis tiltakshaver godkjenner vedlagte budsjett,
anser vi at de godtar å skaffe dette til arbeidet.
Innlandet fylkeskommune v/Kulturarv imøteser et snarlig svar fra tiltakshaver om godkjenning
av budsjettoverslaget, jf. vedlegget som skal returneres i underskrevet stand til:
post@innlandetfylke.no
og med kopi til:
tina.amundsen@innlandetfylke.no
Registrering vil først bli foretatt når budsjettoverslaget er godkjent og returnert til
fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan med et forbehold gjennomføre registreringen i løpet
av høsten 2020. Sjakting i dyrka mark utføres vanligvis etter innhøsting. Dersom det kommer
snø og frost må registreringen vente til neste år. Det forutsettes at tiltakshaver i forkant
sender brev til grunneierne i planområdet med informasjon om fylkeskommunens kommende
lovpålagte arkeologiske undersøkelse som ledd i reguleringsarbeidet. Utover det ønsker
fylkeskommunen å motta en liste med berørte eiendommer og kontaktinformasjon til
grunneiere.
Det opplyses om at tiltak i planområdet ikke kan iverksettes før fylkeskommunen har avgitt
ny uttalelse på grunnlag av varslet arkeologisk registrering. Eventuelle funnområder må
integreres i et planforslag før det legges ut til offentlig ettersyn.
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Nyere tids kulturminner:
Utvidelsen av planområdet omfatter gardstunet Brua/Strømsnes på gnr./bnr. 167/32.
Gardstunet består av våningshus, driftsbygning, bryggerhus, stabbur og jordkjeller. I en
periode ble det også drevet butikkvirksomhet her. Gardstunet er et relativt intakt og står
oppført i verneklasse 1 i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer for Tynset og
Alvdal. Vi forutsetter at gardstunet hensyntas i reguleringsprosessen. Vi oppfordrer til at
gardstunet reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø etter PBL. § 12-6 jf. 11-8C med
tilhørende retningslinje. Retningslinjen bør si noe om formålet med vernet. Hensikten med å
inkludere gardstunet i reguleringsplanen er å anlegge ny adkomst til gardstunet.
Fylkeskommunen ber om at en velger en løsning hvor plasseringen av ankomsten til selve
gardstunet bevares.
På sørsiden av Ya, øst for RV 3 og i nærheten av dagens bru lå en av de første
smeltehyttene til Kvikne kobberverk. Fylkeskommunen har opplysninger om at det fremdeles
skal finnes rester etter smeltehytta, men vi kjenner ikke til hvor mye som er bevart eller
nøyaktig hvor kulturminnene er lokalisert. Kulturminnene etter Kvikne kobberverk er ikke
fredet, men er gjennom fylkesdelplan for kulturminner i Hedmark definert som kulturminner
av regional verdi. I forbindelse med de arkeologiske registreringene vil fylkeskommunen
foreta en grov kartlegging og stedfesting av det som er bevart slik at vi kan avklare
verneverdien, hvorvidt kulturminnene vil berøres av reguleringsplanen og eventuelle
vernehensyn. Denne delen av befaringen bekostes av fylkeskommunen. Vi legger til grunn at
fylkeskommunen også skal uttale seg til planforslaget når det legges ut til offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen
Kristin Loe Kjelstad
Tina Amundsen
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Budsjett arkeologisk registrering
INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Saksnr.
Prosjektnr.

2020/33835

Sted/ gård, kommune

Saksbeh.:

Tina Amundsen
Dato:

30.04.2020

Reguleringsplan Ya bru, Kvikne, Tynset kommune

Tiltakshaver Statens vegvesen, Pb 1010, 2605 Lillehammer
Adresse
Ref. Trond Elveos, Hanne Saug Lie
LØNNSKOSTNADER
timekostnader
Forarbeid

sos.utg.
timer

à kr
5 kr

direkte lønn
327,00 kr
1 635

kr

43 %
703 kr

sum
2 338

Delsum
Feltarbeid

5
150 kr

kr
327,00 kr

1 635
49 050

kr
kr

703 kr
21 092 kr

2 338
70 142

Delsum
Etterarbeid

150
100 kr

kr
327,00 kr

49 050
32 700

kr
kr

21 092 kr
14 061 kr

70 142
46 761

Delsum
Sum lønnskostnader

100
255

kr
kr

32 700
83 385

kr
kr

14 061 kr
35 856 kr

46 761
119 241

kr

71 544

kr
kr
kr
kr
kr

15 600
36 000
4 000
30 000
85 600

kr
kr

19 078
104 678

4 trekullprøver m/vedartsanalyse a kr. 6100.-

kr

24 400

Metallsøk 37,5 t. a kr. 210,-

kr
kr
kr

24 400
7 875
32 275

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
Katalogisering, v/Kulturhist. Museum
10 %

kr

11 924

SUM BUDSJETT (maksimum)

kr

339 662

Indirekte kostnader
DRIFTSKOSTNADER
Kost
Losji
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende
Sum reise, kost og losji
Forbruksmateriell og utstyr
Sum driftskostnader
KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum
Naturvitenskapelige analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester

60 % av timekostnader
antall à kr
20 kr
780,00
20 kr 1 800,00
Drivstoff
Leiebil/kjøregodtgjørelse
(10 %)

(Leie av gravemaskin kommer i tillegg)

Innlandet

Statens Vegvesen
Postboks 1010, Nordre Ål,
2605 Lillehammer
firmapost@vegvesen.no; hanne.lie@vegvesen.no

Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Mobil 95 77 47 61
gt@lastebil.no
Bankgiro 7162.05.68842
Org.nr. 971299681
www.lastebil.no

Rudshøgda 04.05.20

Reguleringsplan for Ya bru i Tynset kommune
Norges Lastebileier-Forbund Innlandet viser til høring om reguleringsplan for Ya bru i Tynset
kommune – der RV3 nå kun er åpen i en kjøreretning.
Vi viser til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ya bru samt melding om
utvidelse av planområdet.
NLF Innlandet har ingen innvendinger til at planområdet utvides, slik at forholdene legges best
mulig til rette. Trafikksikkerhet må prioriteres.
Ya bru er i dårlig forfatning og det er ikke akseptabelt at brua kun er oppe i et kjørefelt.
Derfor haster det med en ny og bedre bru. Det er positivt at Statens vegvesen er godt i gang
med planleggingen av ny bru, tilstøtende veg og midlertidig omkjøringsveg.

Vi minner om at RV3 gjennom Østerdalen er tungtransportens veg nr. 1 fra Oslo til Trondheim:
- RV3 har hatt en dobling av tungtransporten fra 2002 t.o.m. 2018.
- RV3 er 40 kilometer kortere enn E6.
- Fjellovergangen er 300 meter lavere enn Dovrefjell.
- Tilnærmet 100 prosent av de som kjører strekningen uten lasting/lossing velger
Østerdalen.
- Tungbilandelen er svært høy – hele 38 prosent. Det er trolig ikke andre riksveger i
Norge med like høy tungbilandel.

NLF Innlandet ber om at byggeperioden blir kortest mulig. Vi vet at det tar tid å utbedre
eksisterende veger, men mener det må være mulig å få arbeidet gjort raskere enn på enkelte
av de siste veganleggene i Østerdalen, uten at det går utover trafikksikkerheten.
På vegne av regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund
Region 2 – Innlandet

Guttorm Tysnes, regionsjef

Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union. Utsteder av TIR Carnet.

Påastesijjie/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

Harald Bugge Midthjell

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 40 33

Statens vegvesen
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

AAMHTESE/SAK

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO

20/1365 - 2

20/8515

20/24903-19

25.03.2020

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - Reguleringsplan for Ya
bru på RV3, Tynset kommune
Vi viser til deres brev av 24.03.2020.
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene.
Vi foreslår følgende tekst:



Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av
kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8
annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra
Innlandet fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
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Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50
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9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

Harald Bugge Midthjell

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 40 33

Statens vegvesen
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

AAMHTESE/SAK

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO

20/1365 - 4

20/10431

20/24903-30

17.04.2020

Sametingets uttalelse til endring av reguleringsplan for Ya bru i
Tynset kommune
Vi viser til deres brev av 06.04.2020 og vår uttalelse til oppstartsvarselet.
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget har ingen ytterligere merknader til utvidelsen av planområdet.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke
tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra
Innlandet fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Statens vegvesen
Kopiija / Kopi til:
Innlandet fylkeskommune

Postboks 6706 Etterstad

Postboks 4404 Bedriftssenteret

0609

2325

OSLO

HAMAR

STATENS VEGVESEN
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 26.03.2020
Vår ref.: 202003666-2
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 20/24903-19

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre
1

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Ya bru på
Rv 3 - Tynset kommune, Innlandet
Vi viser til varsel om oppstart datert 24.03.2020.
I følge NEVINA utgjør nedbørfeltet til Ya ved brua ca. 284 km2, jf. vedlagte flomindeksrapport. Det er
viktig at ny bru (og ev. interimbru) bygges med tilstrekkelig sikkerhet mot flom. Det er også viktig at
tiltaket og anleggsarbeidene planlegges slik at dette ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe for
allmenne interesser i vassdraget.
Generelt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren.
Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Klimaprofilene
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler



Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-281469



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
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verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
Flomindeksrapport fra NVEINA

Kopi til:
FYLKESMANNEN I INNLANDET
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Sendt:
Til:
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Vedlegg:

Kurt Fossum <kurt.fossum@outlook.com>
22. april 2020 15:33
Firmapost
Elveos Trond
Innspill til reg. plan for Ya bru i Tynset kommune.
Skisse bobilparkering med adkomstveg. 20.04.2020.pdf

Hei !
Vi i Kvikne Fjellhotell AS, org. nr. 921 785 704 har 1. september 2019 overtatt hotellet på
Kvikne,
Grunneiendom Gnr. 151, bnr. 15 og er da berørt av arbeidet med reguleringsplan for ny Ya
bru på Yset/Kvikne i Tynset kommune. Mottatt varsel om utvidelse av planområdet den,
6/4-2020 med frist for innspill til 4/5-2020.
Vi har laget skisse for fremtidig utnyttelse på del av området som kommer inn i ny
reguleringsplan for Ya bru. Det har vært i kontakt med stv om skilting, og forespurt om krav
for å opparbeide og skilte for plasser til bobiler på området i forbindelse med oppstarten av
hotelldriften igjen. Hotellet er nyoppusset både kafearealer og hotellrom. Driften med
kafe/restaurant og overnatting kom i gang høsten 2019.
Bassenget i hotellet er nyoppusset og åpner nå til våren, og planen vår videre utomhus er å
prosjektere for 8 - 10 plasser for bobiler på eiendommen. Totalt 15,5 dekar tilhører hotellet.
Det har vært et savn fra de reisende langs Kvikneveien kunne å ha et sted å kunne stoppe
for bobiler uten å måtte bruke døgnhvileplasser for lastebiler og andre holdeplasser langs
veien. De stopper om sommeren ved private innkjøringer, kirka og samfunnshus med
tilhørende -avfall. Det finnes heller ingen steder på Kvikneveien i dag for å kunne tømme
toaletter fra bobiler.
Får plass til 5 stk. bobilplasser oppe på platået ved hotellet og 5 stk. plasser nede på
eiendommen mot elva/gang og sykkelveien, det er med innkjøring ved siden av gangvei
Cirkle K
For å kunne skilte til Bobilplass ved rv. 3 er det i stv. krav om minimum 8 opparbeidede
plasser.
Det området nede ved elva/gangveien er med i planområdet til Statens vegvesen for
utskifting av Ya bru på rv. 3 på Kvikne i Tynset kommune. Området ligger svært sentralt til i
forhold til vann og avløp og infrastruktur som el/lys og gangvei med nærhet til bensinstasjon
og hotellet. Ut fra undergangen er det sti som har vært benyttet til å frakte/lede sau til beite
på vår og høst.
Det store KVIKNE skiltet som står innenfor reguleringsområdet nord for Cirkle K stasjonen er
tidligere omsøkt og bygget på 1980 tallet.
Det er ønskelig fra oss om dere kan ta hensyn til våre planer her i forbindelse med
prosjektering og utarbeidelse av ny reguleringsplan? jeg vil ta kontakt med kommunen for
do-tømmeplass.

Vi tenker å iverksette planene og ferdigstille dette innenfor ca. en 2 års periode. Er det mulig
å samkjøre noe arbeider ved oppryddingen her etterpå,? for jeg regner med det trengs noe
riggplass for utarbeidelse av anleggsarbeidene som legger beslag på noe areal i
byggeperioden, og eventuelt en midlertidig bru om det bygges her?
Kan jeg bli orientert etter hvert om fremdriften deres og om det er noe vi kan ordne eller
samarbeide om. Skissen er omtrentlig og plasser vil bli tilpasset gjeldende krav i kommunen.
Det er det jeg har så langt og håper på et positivt prosjekt, for det blir bra med en ny bru
her.
Med hilsen for
Kvikne Fjellhotell AS
Kurt Olav Fossum
styreleder
mobil: 454 05 458
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Gjertrud Haarberg Øien <gjertrud.haarberg.oien@gmail.com>
27. mars 2020 16:17
Elveos Trond; Firmapost
Tilbakemelding om privat vann/avløp

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Hei!
Henviser til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ya bru på riksvei 3 i
Tynset kommune.
Jeg vil informere om at min eiendom (Taksgården) har private rør for vann/avløp som ligger i
det aktuelle området. Se vedlagt bilde. Den røde streken viser omtrentlig hvor rørene er lagt.

Med Vennlig hilsen
Gjertrud Haarberg Øien

